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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH  

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paprotnia na okres 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 

 

 

 
 

Proszę udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do odbioru odpadów na czas ich odbierania do godz. 7:00, w szczególności poprzez  

ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd ekipie odbierającej odpady.  

Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów przez odbierającego. 

 

Miejscowość odpady 
2020 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Krynki                   16. Łęczycki 

2. Uziębły                  17. Trębice Górne 

3. Strusy                    18. Trębice Stare 

4. Stasin                     19. Trębice Dolne 

5. Grabowiec             20. Skwierczyn Lacki 

6. Pluty                      21. Kaliski 

7. Pliszki                    22. Paprotnia 

8. Koryciany 

9. Podawce 

10. Hołubla 

11. Czarnoty 

12. Rzeszotków 

13. Nasiłów 

14. Kobylany Kozy 

15. Łozy 

 

niesegregowane  
 

14, 27 8, 21 4, 16, 29 14, 29 6, 20 1, 17 1, 22 - 15 

BIO 14, 27 8, 21 4, 16, 29 14, 29 6,20 1, 17 1,22 - 15 

POPIÓŁ 29 - - - - - - - - 

segregowane 
papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, 
metal i opakowania 
wielomateriałowe, 
higieniczne, 

16 18 18 20 20 17 16 16 17 



PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW 

Gmina Paprotnia 
 

 

KOLOR WORKA TU WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
 

WOREK ZIELONY 

białe i kolorowe butelki szklane po napojach oraz 

alkoholach, słoiki i szkło po przetworach, 

opakowania, naczynia, pojemniki i flakony ze 

szkła 

zakrętek, kapsli, korków, szkła zbrojonego, szkła 

żaroodpornego, porcelany, ceramiki, doniczek, 

talerzy, ekranów i lamp telewizyjnych 

 

 

WOREK ŻÓŁTY 

butelki plastikowe po napojach, butelki po płynach 

do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, 

worki i reklamówki, kartony po mleku i sokach, 

torebki po przyprawach i zupach, puszki po 

napojach i konserwach, nakrętki metalowe, 

plastikowe opakowania, butelki po olejach 

spożywczych 

WSZYSTKIE OPAKOWANIA ZGNIATAMY 

butelek po olejach silnikowych i smarach, 

styropianu, elementów gumowych, opakowań po 

środkach chemicznych, farbach olejnych, 

lakierach, opakowań po lekarstwach, zabawek, 

sprzętu AGD, plastikowych części 

samochodowych 

 

 

WOREK NIEBIESKI 

gazety, czasopisma, zeszyty, książki w miękkich 

okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, 

kartony, tekturę oraz zrobione z nich opakowania, 

torebki worki papierowe, papier pakowy, papier 

szkolny i biurowy; 

 

zabrudzonego i tłustego papieru, papieru 

woskowego (katalogów reklamowych), papieru 

połączonego z innymi materiałami (np. folią, 

metalami), opakowań z zawartością; 

 

 

WOREK CZARNY LUB 

POJEMNIK 

 

wszystkie pozostałe odpady, które nie nadają się do 

segregacji, m.in. worki do odkurzacza, szmaty, 

gąbki, ścierki, papier zatłuszczony lub zabrudzony 

żywnością, zwykłe żarówki 

odpadów niebezpiecznych tj. przeterminowane 

leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, popiołu 

 

WOREK BRĄZOWY 

 

liście, trawę, kwiaty i pozostałości z roślin, 

przycięte części drzew, krzewów, korę drzew, 

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki) 

kości zwierząt, odpadów zwierzęcych, gruzu, 

popiołu, żużlu, ziemi, kamieni i innych materiałów 

budowlanych 

 

WOREK FIOLETOWY 

jednorazowe pieluchy i pieluchomajtki, podpaski, 

wkładki higieniczne, tampony, waciki, patyczki 

kosmetyczne, środki opatrunkowe, ręczniki 

papierowe, chusteczki higieniczne 

pieluch z „tetry:, opakowań po produktach 

higienicznych 

 


